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 MADALENA conversando com Luiza
 Maldita guerra. Tomara vê-la acabada de uma vez!

 LUIZA E uma vez terminada a guerra, o teu marido poderá obter 
 a baixa?

 MADALENA Se for preciso, eu mesma irei pedir ao comandante de João,
 à sua mulher, quem tem sido tão boa para mim.

 LUIZA Não foi junto a ela que te criaste?

 MADALENA Foi sim. Minha mãe estava no Castelo D�’Aubaterre, na   
 qualidade de ama da Senhora Duquesa. E só me separei 
 dela para casar-me com João Renault. Quando saímos da 
 Igreja, a Duquesa, abraçando-me, colocou-me no pescoço 
 um lindo colar que tirara do seu. É de sa ras, rubis e   
 esmeraldas.

 LUIZA Nunca se mostraste tão linda joia.

 MADALENA Espera! 
 vai buscar o colar na mala
 Veja!

 LUIZA Que lindo. Em qualquer tempo, dará bom dinheiro!

 

 ADRIANA criança entrando
 Mamãe! Mamãe! Chegaram alguns soldados. Quem sabe 
 se papai também veio?

 MADALENA Que a tua boca seja de um anjo.

 LUIZA Madalena, vamos ver?
 vão saindo
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 CHAMBORAM ao fundo
 Não se incomodem.

 AS DUAS Chamboram?

 LUIZA Três boas notícias, não é verdade? Viu Pedrinho? O meu primo?

 CHAMBORAM Ah! O Pedrinho? Está na ambulância, com uma bala no ombro.  
 Mas isto não é coisa que dê cuidados.

 LUIZA E Jackes, o meu noivo?

 CHAMBORAM Ah! O Jackes? O formoso Jackes? Levou uma espadeirada no  
 rosto, que o des gurou um pouco. Mas isto não é coisa que 
 dê cuidados.

 LUIZA E Francisco, Senhor Chamboram?

 CHAMBORAM Francisco? Ah! Este vazou um olho. Mas sossegue, porque 
 lhe  cou o outro. E, também, não é coisa que dê cuidados!

 LUIZA É... se são estas as boas notícias...

 MADALENA E meu marido. O João?

 CHAMBORAM João Renault. Fresco como um alface e bravo como um leão!  
 As balas parece que lhe respeitam. Quando chovem ao redor  
 dele, ele apanha-as na passagem e guarda-as nas algibeiras.

 MADALENA Que alegria me dá. Mas como veio o senhor só?

 CHAMBORAM Simples acaso. Desde a manhã que escoltamos um comboio 
 de munições. E, como justamente tínhamos que passar por  
 Mortagne, quando vi o nosso campanário, parecia que o meu  
 coração queria me saltar do peito. �“Alto!�” gritei para minha  
 gente. Eu lhes dei cinco minutos para descansarem, enquanto  
 vou apertar as mãos de alguns amigos. E comecei pela Senhora  
 Renault.

 MADALENA Que bondade a sua. Aceita um copo de vinho?
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 CHAMBORAM Pudera, vinho não se rejeita. Que venha logo!
 Luiza serve

 LUIZA E agora, sargento, se me dá licença, eu vou levar um pouco 
 de vinho para os soldados que estão lá fora.
 sai

 MADALENA Agora fale-me de meu marido, por que não veio com o senhor?
 

 CHAMBORAM Porque não somos da mesma companhia. Mas, antes de   
 pararmo-nos, disse-me: vais passar perto de minha casa.  
 Procura ver minha mulher e minha  lha. A cada uma delas,  
 envio dois alentados beijos. Agora venha cá, Adriana, 
 venha receber o beijo que o teu pai te mandou. 
 beija Adriana

 ADRIANA depois de beijá-lo
 E ele não mandou beijinhos para a mamãe?

 CHAMBORAM desconcertado
 Mandou sim... mas, para a sua mamãe, ele mesmo que 
 entregue a encomenda quando chegar.

 MADALENA Está vendo,  lhinha? Como o papai nos quer bem?

 CHAMBORAM Adeus, Madalena, até um dia. Se amanhã for nossa a vitória, 
 a guerra estará acabada. Os papais apertarão os  lhinhos nos  
 braços. 
 a Adriana
 E quem é que vai  car contentinha?

 ADRIANA Eu e mamãe...

 MADALENA Abrace o nosso amigo, minha  lha. Ele vai ter com o teu pai 
 e levará o testemunho de toda a nossa ternura.

 ADRIANA beijando-o
 Este beijo é para o papai... e este é para ti!
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 CHAMBORAM És um anjo. Adeus, Madalena. Até breve. 
 sai

 MADALENA Adeus, Senhor Chamboram! Oh, meu Deus, protegei os pobre  
 soldados.
 vai saindo

 

 JOÃO fora
 Madalena! Madalena!
 aparece

 MADALENA João!
 corre a abraçá-lo

 ADRIANA idem
 Papai! Papai!

 JOÃO abraçando-as
 Fale baixo, minha  lha, fale baixo...

 ADRIANA Por quê?

 JOÃO Porque não quero que ninguém saiba que papai veio abraçar  
 sua esposa e sua querida  lha.

 MADALENA Mas diga-me, por que este receio?

 JOÃO Daqui a pouco te direi. Deixa primeiro contemplá-las, deixa-me  
 cienti car-me de que não é um sonho, depois de meses de  
 ausência, que mais me parece um século. Madalena, mande  
 deitar esta criança.

 MADALENA Vai,  lhinha, vai dormir. Mas não te esqueças de rezar a oração  
 que a mamãe lhe ensinou.

 ADRIANA ajoelha-se e reza
 Santa Maria Madalena, padroeira de minha mãe. Orai por ela...
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 MADALENA Agora,  lhinha, beija o papai e vá dormir. 
 Adriana beija e sai
 Fale, João, fale depressa. Só motivos poderosos poderiam  
 explicar a tua vinda aqui, a estas horas, e em semelhante  
 ocasião.

 JOÃO Sim, dizes bem. Apesar do desejo ardente que tinha de ver-te,  
 não poderia deixar o acampamento se um caso imprevisto não
  me obrigasse. Madalena, temos passado por duras necessidades,  
 mas hoje felizmente somos ricos.

 MADALENA Ricos... mas como?

 JOÃO Eu te conto: esta manhã, fomos a um reconhecimento,   
 ao lado da fronteira. Uma parte do regimento  cou oculta 
 no bosque, para ver os acontecimentos que se preparavam.
 A noite aproximava-se, tocou a retirada e eu segui a coluna.  
 Ao passar por uma das curvas do caminho, ouvi uns gemidos.  
 Era um ferido, um companheiro, talvez. Imediatamente dirigi-
 me para o lugar de onde partiam os gritos e, na escuridão da  
 noite, vi dois homens, um dos quais tinha o outro subjugado  
 em baixo dos joelhos. Imediatamente pensei que fosse um 
 dos nossos companheiros, presa destes miseráveis que 
 seguem o exército para roubar os mortos e feridos.

 MADALENA Que coisa horrível, Santo Deus!

 JOÃO Atirei-me contra ele como a coronha da arma levantada.
 O miserável pôs-se a fugir. Achei-me diante de um pobre
 viajante, a quem um estilhaço de granada lançara por terra,  
 fazendo-lhe na cabeça um enorme ferimento. Perguntei-lhe 
 em que lhe podia ser útil. Apontando para o chão, mostrou-me  
 uns objetos que lhe caíram da cinta partida, durante a luta que 
 acabara de sustentar. Toma! Disse-me ele. São joias, papéis e
 documentos de família, que con o à sua honra. Contou-me 
 então, com a voz quase desfalecida, que fugira de Paris na 
 esperança de alcançar a fronteira e chegar à Inglaterra, onde 
 esperava encontrar o seu velho pai: o Conde de Mornas. 
 Suplicou-me, ainda, que  zesse todo o possível de informá-lo 
 de sua morte. Jurei que lhe seria obedecido. Entregando-me 
 então esta carteira, disse-me: �“Toma! Aqui tem trezentos mil 
 francos, guarde como lembrança daquele a quem quis salvar, 
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 mas que via morrer.�” Nisto, ouvimos passos. �“São inimigos, 
 decerto. Parta! Parta depressa, mas não se esqueça do seu  
 juramento.�” Agora, Madalena, ponhamos estes objetos em  
 segurança. 
 Madalena vai guardar as joias na mala
 E, se um dia, Deus chamar-me à sua Divina Presença,   
 desempenharás tu a missão de que fui encarregado.

 MADALENA Não, João, tu não morrerás, tenho fé em Deus.

 JOÃO Agora, deixa-me puxar pelas pernas para chegar ao   
 acampamento antes que deem pela minha falta.
 abraçando-a
 Minha querida Madalena, agora posso partir sossegado.

 MADALENA E partes sem ao menos dar um beijo em nossa  lha?

 JOÃO Não. Não quero acordá-la. Adeus!
 sai. Madalena acompanha-o

 

 LÁZARO aparece ao fundo, espreita, vai à mala e experimenta
 Fechada. Arrombar, fará barulho. Maldita mulher, tanto 
 pior para ela.
 ouve passos, esconde-se

 

 MADALENA voltando-se, vê Lázaro e assusta-se
 Ah!

 LÁZARO Silêncio...

 MADALENA Quem é o senhor, o que quer aqui?

 LÁZARO Quem sou pouco importa, o que eu quero é o dinheiro 
 e as joias que estão ali guardados.
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 MADALENA O senhor está enganado. Ali não há nada.

 LÁZARO Deixe de histórias, eu estava no campo de batalha e ouvi 
 tudo o que o moribundo disse ao homem, talvez seu marido.  
 Acompanhei-o até aqui. E se não pude ouvir o que falavam, 
 em compensação, vi tudo, espreitando ali. 
 aponta a porta

 MADALENA Então era o senhor que lutava com o pobre viajante ferido 
 e queria matá-lo, para roubá-lo depois?

 LÁZARO Basta de discursos. Abra!

 MADALENA Nunca! 

 LÁZARO Abra! Já disse!

 MADALENA Nunca! Gritarei por socorro e me acudirão!

 LÁZARO ameaçando-a com o punhal
 Experimente e verás!

 ADRIANA dentro
 Mamãe! Mamãezinha!

 LÁZARO Faça calar essa criança!

 MADALENA Cala-te, minha  lha...

 ADRIANA dentro
 Mamãe, eu tenho medo. Diga com quem estás, mamãe.

 LÁZARO Diga: �“Eu estou com teu pai.�” Vamos, diga!

 ADRIANA Com quem estás, mamãe?

 MADALENA Eu... eu... estou...

 LÁZARO Com teu pai. Vamos, diga!



17

 MADALENA Eu estou com... com teu pai.

 LÁZARO Agora dê-me as chaves.

 MADALENA Oh. Isso nunca!

 LÁZARO Dá-me a chave, já disse.
 toma, olha a chave
 Agora sim!
 abre a mala, Madalena tenta impedir, lutam
 Ah... tu queres? Pois toma!
 apunhala-a, apanha as joias e foge

 MADALENA ferida de morte
 Ladrão... assassino... Adriana... minha  lha...

 

 ADRIANA entrando
 Mamãe... mamãe... o que foi, mamãe?

 MADALENA Minha  lha, peça por socorro. Chame por alguém...eu... ah!  
 morre

 ADRIANA indo à porta
 Socorro... socorro! Mamãe! Mamãe! Acudam!

 

 LUIZA entrando
 o que foi que aconteceu? Pobre Madalena, morta?

 

 JUIZ entrando
 Mas o que é isto? É a infeliz Madalena?

 LUIZA Sim, veja. Ela foi assassinada.
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 JUIZ Assassinada? E que crime horrível. 
 à Adriana
 Diga, minha  lha, quem veio aqui? Viste?

 ADRIANA Vi, sim senhor...

 JUIZ Quem foi? Fala.

 ADRIANA Foi o papai...

 TODOS Seu pai?

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



UM ACAMPAMENTO DEPOIS DE UMA BATALHA

SEGUNDO ATO
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 CHAMBORAM conversando com João Renault
 Pois é o que eu estou dizendo, meu amigo. O coronel é um  
 homem às direitas, exigente para o serviço, mas amigos dos  
 seus soldados.

 JOÃO E que calma. Que coragem, sempre na vanguarda dos   
 combatentes.

 CHAMBORAM Pois saiba, meu amigo João Renault, que o coronel uma vez  
 salvou-me a vida.

 JOÃO Então não podes negar que lhes deves uma vela de cera.

 CHAMBORAM E espero dever-lhe muito mais.

 

 DUQUE aparecendo com o tenente. Continências
 Senhores, o acampamento está bem guardado. Podem dar  
 licença aos seus soldados para que descansem.

 JOÃO à parte
 Felizmente, esta noite dormirei melhor, pois, se dessem pela  
 minha falta...

 DUQUE João Renault, amanhã mande notícias tuas à boa Madalena, 
 a quem minha mulher não deixa de estimar, desde que 
 deixou a nossa companhia. Há de  car contentíssima quando  
 souber que o marido tomou uma bandeira ao inimigo e foi  
 condecorado por ato de bravura, com a grande cruz da guerra.

 JOÃO Eu e minha mulher não sabemos como agradecer tantas   
 bondades do senhor e da Senhora Duquesa D�’Aubaterre.
 continências. Sai

 DUQUE a Chamboram
 O que fazes tu aí?

 CHAMBORAM Espero as ordens do meu comandante, do meu salvador, 
 do meu segundo pai.
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 DUQUE Teu salvador? Teu pai?

 CHAMBORAM E minha mãe também. Eu era, uma vez, o  lho do meu pai, 
 e espero que o meu benfeitor nunca o esqueça.

 DUQUE Que eu nunca o esqueça? Tem graça... tu é que deve lembrar-se.

 CHAMBORAM Decerto. Lembrar-me-ei eternamente, o coronel há de ver.  
 Porque, de hoje em diante, não nos separaremos mais.

 DUQUE Nem mesmo depois da guerra?

 CHAMBORAM Principalmente depois da guerra. O que havia de ser de mim  
 sem o coronel, que é toda a minha família. É o meu pai. É a  
 minha mãe, en m... a minha salvação. E eu seria incapaz de  
 abandoná-lo.

 

 VOZ FORA Por aqui não se passa.

 DUQUE O que será? Vá ver, Chamboram. 
 Chamboram sai e volta em seguida

 CHAMBORAM Um homem que deseja falar ao coronel.

 DUQUE Que entre. Quem será?

 CHAMBORAM do fundo
 entre. Aqui está o coronel.

 DUQUE Deixe-o aproximar-se.

 

 JUIZ Queira desculpar-me, Senhor Duque, eu vir procurá-lo em  
 semelhante ocasião. Sou o Juiz de Mortagne.
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 DUQUE O que me admira, Senhor Juiz, é que deixassem chegar 
 até aqui.

 JUIZ Foi com muita di culdade, e ainda mandaram nos escoltar.

 DUQUE Então o senhor não veio só?

 JUIZ Não, vim com uma mulher e uma criança, que me esperam 
 à distância.

 DUQUE Queira então explicar o motivo que o traz aqui.

 JUIZ É uma questão gravíssima, que só ao Senhor Duque posso dizer.

 DUQUE Chamboram.
 Chamboram bate continência e sai
 Pode falar. 

 JUIZ Não existe, em seu regimento, um soldado por nome de 
 João Renault?

 DUQUE Existe. E, por sinal, um valente militar!

 JUIZ A mulher de João Renault era, segundo dizem, irmã de leite 
 da Senhora Duquesa?

 DUQUE Assim é. Uma boa menina, que deve ter se tornado uma   
 excelente mãe de família.

 JUIZ Pois a pobre criatura morreu a noite passada. Foi assassinada!  
 Aos gritos da vítima e de sua  lha. Uma vizinha acudiu, e eu  
 também. Infelizmente era muito tarde. O miserável assassino  
 teve tempo de fugir.

 DUQUE Mas que motivo levou o infame a praticar tão abominável  
 crime? Foi roubo, naturalmente. Suspeitam de alguém?

 JUIZ Toda a aldeia acusa um homem. E esse homem é João Renault...

 DUQUE O marido? Oh! Não, é impossível...
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 JUIZ Há muito tempo que a paz do lar vinha sendo perturbada 
 por violentas cenas de ciúmes, que tanto a igiam a pobre  
 Madalena.

 DUQUE Mas a acusação, que hoje se levanta contra João Renault, 
 cai por si mesma. Porque ele estava no acampamento.

 JUIZ João Renault foi em casa a noite passada!

 DUQUE Cuidado, senhor! Olha que avança uma proposição   
 imensamente grave. Se João Renault abandonou o seu 
 posto, mesmo que esteja inocente do assassinato de 
 sua mulher, terá incorrido em severo castigo.

 JUIZ Nunca digo aquilo que não tenho certeza, Senhor Duque.

 DUQUE chamando
 Chamboram!
 Chamboram aparece
 Chame João Renault.
 Chamboram sai
 Afaste-se, Senhor Juiz.
 Juiz sai

 

 JOÃO entrando com Chamboram, que  ca ao fundo
 Às suas ordens, meu Coronel.
 posição de sentido

 DUQUE À vontade. Diga-me, João Renault, há quanto tempo saiu da  
 aldeia para voltar ao serviço?

 JOÃO vacilando
 Há dois meses, meu coronel...

 DUQUE Desde então, nunca se ausentou, sem licença?

 JOÃO Nunca, senhor!
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 DUQUE Tenente! Ontem, de volta ao acampamento, quando foi feita 
 a respectiva chamada, João Renault estava presente?

 TENENTE Estava, meu coronel.

 JOÃO à parte
 Como me bate o coração.

 DUQUE falando para fora
 Aproxime-se, Senhor Juiz.
 Juiz entra

 

 JOÃO à parte
 O Juiz de Mortagne? O que virá ele fazer aqui?

 DUQUE João Renault, o Senhor Juiz acaba de dar-me uma notícia  
 terrível, o que devo comunicar-te. Foi cometido um crime 
 em tua casa.

 JOÃO Um crime em minha casa?  Oh!... Fale, senhor, em nome do céu,  
 eu lhe peço. Fale.

 DUQUE Sua mulher, Madalena, foi assassinada...

 JOÃO Assassinada? Oh, não... não pode ser. Eu ouvi mal, com certeza...  
 pobre Madalena... infeliz criatura...

 CHAMBORAM Meu bravo camarada, não pode ser... ela morta? A quem visitei  
 ontem, cheia de coragem e esperança.

 DUQUE Viu-a, Sargento?

 CHAMBORAM Vi sim, meu coronel. Ontem à noite passei por Mortagne, com  
 um comboio de munições.

 JUIZ Foi com efeito, pouco depois de sua saída, que a desgraçada  
 despertava toda a aldeia com os seus gritos de socorro.
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 DUQUE E sabem a quem acusam de tão abominável crime? A ti, João  
 Renault.

 JOÃO A mim? Pois então não basta a terrível desgraça que me fere,  
 desgraça de tê-la perdido? A ela, que era toda a minha vida,  
 toda a minha alegria, e ainda ousam acusar-me? Mas... de 
 que crime, Santo Deus? De que crime? O Senhor Duque não  
 acreditou, com certeza. Bem sabe que sou um homem honrado,  
 que muitas vezes tenho arriscado a minha vida nos campos de  
 batalha. E que nunca faltei aos meus deveres...

 CHAMBORAM Decerto, todo o regimento pode atestá-lo.

 JUIZ A menina está aqui perto, Senhor Duque.

 DUQUE Com que então nunca faltaste com os teus deveres?

 JOÃO Nunca, senhor...

 DUQUE Bem! Vá buscar a criança! 
 Juiz sai

 JOÃO Criança? Mas de que criança fala o Senhor Duque?

 DUQUE De sua  lha!

 JOÃO Adriana... está aqui? Adriana... Adriana...
 vai saindo

 DUQUE Fique! Ordeno! Nem mais uma palavra. Conserve-se afastado.  
 Deixe-me primeiro interrogá-la...

 JOÃO à parte
 Deus do Céu, por que me pouparam as balas?

 CHAMBORAM Sossegue, meu amigo. Sua  lha vai justi car-te, ela vai dizer 
 o quanto és bom. E quanto amava sua mãe.

 LUIZA acompanhada do Juiz e Adriana
 Venha, Adriana. Não tenhas medo.
 deixa Adriana e sai
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 ADRIANA É verdade que eu vou ver o papai?

 DUQUE Sim. Daqui a pouco. 
 senta-a à mesa
 Mas, diga-me primeiro, há muito tempo que não o vê?

 JOÃO à parte
 O que irá ela dizer, Santo Deus?

 ADRIANA ouvindo e reparando
 Oh... lá está o papai...

 DUQUE Sim, é seu pai. Mas diga-me primeiro. Sua mãezinha, com  
 certeza, lhe ensinou que as meninas bonitas não devem   
 mentir...

 ADRIANA Ensinou sim, senhor!

 DUQUE Pois então. Diga quando foi que viu o teu pai pela última vez?

 ADRIANA Eu não posso falar.

 DUQUE Não pode falar? Por quê?

 ADRIANA O papai disse que eu não falasse a ninguém que ele esteve 
 lá em casa...

 DUQUE A menina viu-o. Tem a certeza?

 ADRIANA Vi sim, senhor!

 DUQUE E o que responde a isso, João Renaut? 
 pausa
 Então te calas?

 JOÃO Calo-me, Senhor Duque. Eu calo-me, porque o que esta criança  
 diz é a verdade!
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 DUQUE Então para arrancar esta verdade, para obrigar-te a confessar que  
 abandonaste o teu posto, para encontrares a pobre Madalena, foi  
 necessário a testemunha acabrunhadora de tua  lha?

 JOÃO É verdade que fui ontem a Mortagne. Mas voltei antes da  
 batalha. Bati-me ou não valorosamente?

 DUQUE Sim. Tomaste até uma bandeira ao inimigo. Esta ação pode  
 resgatar a tua dívida, mas não é de deserção que te acusam. 
 E sim, de assassinato...

 JOÃO Assassinato?

 DUQUE Sim. Que motivo tão grande te chamava a Mortagne, fazendo-te  
 esquecer até da própria disciplina?

 JOÃO Um motivo que o meu coronel compreenderá facilmente. 
 Não foi só para abraçar a minha esposa e minha querida  lha  
 que eu deixei o acampamento. Fui entregar à Madalena um
 depósito que me fora con ado por um proscrito, um moribundo.  
 O Senhor Conde de Mornas, a quem eu socorri no bosque do  
 tiroteio de ontem.

 DUQUE E que depósito era esse?

 JOÃO Eram joias, papéis e trezentos mil francos.

 DUQUE ao Juiz
 Provavelmente deram busca na casa?

 JUIZ Rigorosamente. E nada disso foi encontrado!

 JOÃO Não encontraram? Mas então roubaram.

 DUQUE Fala, minha  lha. Ouviu o teu pai e tua mãe conversarem?

 ADRIANA Ouvi sim, senhor. Papai estava zangado.
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 JOÃO Oh... ela está enganada, Senhor Duque, não trocamos uma só  
 palavra que não fosse de afeição. Com certeza o assassino  
 falara, e a pobre criança não pôde distinguir, entre a voz do  
 assassino e a minha.

 ADRIANA A mamãe gritava...

 JOÃO  Era ao assassino, tenho a certeza, a quem ela implorava   
 compaixão.

 DUQUE Tens a certeza de que era seu pai que falava?

 ADRIANA Tenho sim, senhor...

 JOÃO Oh... basta! Basta, senhor... nem mais uma palavra...

 DUQUE Como se atreve a interromper-me?

 JOÃO Oh... Senhor Duque, é horrível o que aqui se está passando.  
 Obrigam esta pobre criança a vir depor contra o seu próprio  
 pai... acusá-lo, condená-lo, en m, oh... Senhor Duque. Isto é
 mais do que um sacrilégio. Isto é um ultraje à natureza. Em  
 nome do Céu, eu lhe peço, senhor! Não interrogue mais a  
 minha  lhinha. Condenem-me. Mantém-me, se quiserem. 
 Mas não interroguem mais a minha  lha! Que importa morrer  
 hoje se minha boa Madalena já não existe? Mas o que eu não  
 quero é que essa pobre criança possa amanhã dizer: �“fui eu a
 causadora da condenação do meu pai, fui eu quem o perdeu,  
 fui eu quem o matou.�” Não. Eu não quero que ela se acuse de  
 semelhante crime. Não quero, não quero...
 chora

 DUQUE A verdade, antes de tudo.
 a Adriana
 O que disse tudo sua mãe quando chamaste por ela?

 ADRIANA Mamãe disse: �“eu estou com teu pai...�”

 JOÃO Deus do Céu. Está tudo perdido.
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 DUQUE João Renault, amanhã comparecerás perante um conselho 
 de guerra.

 JOÃO E amanhã eu serei condenado.

 CHAMBORAM Meu amigo, por mais que te acusem, nunca acreditarei que  
 sejas culpado. Nunca...

 JOÃO Obrigado, meu amigo...

 DUQUE tirando as condecorações de João
 Levem-no preso.

 JOÃO Senhor Duque, permita-me, ao menos, que eu abrace a minha  
  lha?
 saem todos, menos João e Adriana

 ADRIANA correndo a abraçar João
 Papai! Papai! Tu choras?

 JOÃO abraçando Adriana
 Choro sim, minha  lha, choro... mas não tem importes com  
 estas lágrimas. Não te acuses de as fazer correr. Porém, se um  
 dia o céu te  zer lembrar da terrível desgraça que hoje me fere,  
 lembra-te, minha  lha, eu dela te declaro inocente. E grava bem  
 na memória as minhas últimas palavras: tu perdeste-me, pobre  
  lha, mas eu te amo... Perdeste-me, mas eu te perdoo...

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



PARQUE DO CASTELO D’AUBATERRE
SÃO PASSADOS 12 ANOS

TERCEIRO ATO
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 DUQUE fora
 Nada de cerimônias, venha que será bem recebido.

 ADRIANA abraçando o Duque, que vem entrando
 Oh, Papai... que alegria!

 DUQUE Adriana, anuncio-lhe a visita de um belo o cial, que trago 
 em minha companhia!

 ADRIANA E quem é ele?

 DUQUE É o Tenente Raul de Nangei.

 ADRIANA Mas... onde está ele que não aparece?

 RAUL fora
 Obrigado, meu bom Chamboram...

 

 CHAMBORAM entrando com Raul
 Um criado às suas ordens, Senhor Tenente.

 RAUL cumprimentando Adriana
 Senhorita...

 ADRIANA Senhor Tenente!

 DUQUE Senhorita... Senhor Tenente...quantas cerimônias!

 CHAMBORAM olhando embevecido para o casal
 Como ele é gentil... e abraçam-se cordialmente...

 DUQUE Chamboram...

CENA
ADRIANA vem
atravessando a cena
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 CHAMBORAM Que lindo par... tão jovens...

 DUQUE Chamboram...

 CHAMBORAM E com um posto tão elevado... nasceram um para o outro...

 DUQUE Chamboram...
 gritando
 Chamboram...

 CHAMBORAM ainda embevecido e cínico
 O senhor Duque está me chamando?

 DUQUE Chamei-te três vezes... está  cando surdo?
 

 CHAMBORAM O que deseja o senhor Duque?

 DUQUE nervoso
 Papéis...papéis... papéis...

 CHAMBORAM Papéis. Imediatamente.
 chamando para fora
 O senhor Duque está pedindo papéis.

 DUQUE E tu não os pode trazer?

 CHAMBORAM Perdão, Senhor Duque, mas se eu trouxesse os papéis, o que  
 fariam os seus criados durante todo esse tempo?

 DUQUE E o que fazer tu, enquanto eles os trazem?

 CHAMBORAM Nada.

 DUQUE Como é o teu costume! Hoje, por exemplo, eu não tomei café  
 ao almoço!

 CHAMBORAM Que coincidência, eu também não tomei meu café ao almoço.  
 Mas vou tomá-lo agora. Com licença!
 sai
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 DUQUE Veem? É impossível obter qualquer serviço desse mandrião,  
 Raul. Aqui tens as ordens que terá de transmitir ao o cial, a  
 quem vais substituir. Vamos que são horas de partir. 
 vão saindo

 

 CÔNEGA acompanhada de Valentina
 Como? Partir quando eu chego?

 RAUL Oh! Minha madrinha.

 ADRIANA abraçando-a
 Valentina!

 VALENTINA Adriana, minha querida amiga.

 DUQUE Não imaginam quanto prazer nos dá sua visita.

 CÔNEGA Não me agradeça. Façam-na antes a este belo o cial, que tanto  
 se demora em vir abraçar a sua madrinha. Está se fazendo de  
 rogado, hein? Mas se eu tivesse vinte anos a menos, a coisa  
 mudaria de  gura...

 RAUL indo abraçá-la
 Oh! Minha madrinha!

 CÔNEGA Senhor meu a lhado, temos muito que conversar...

 RAUL Estou às suas ordens, mas...
 olha para o Duque

 DUQUE Raul foi incumbido de uma missão. E tem de levar uma ordem.

 RAUL É verdade, mas se o senhor Duque consentisse, eu poderia  
 levar a ordem, pôr os meus homens a caminho, e vir a galope  
 esperá-los aqui...
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 CÔNEGA O senhor Duque consente e... eu também. Pois vá depressa,  
 arrebente o cavalo, se for preciso, e volte o mais breve possível,  
 que temos muito que conversar, e assunto muito sério. 

 RAUL Conte com minha impaciência.
 sai

 DUQUE Minha senhora, vou mandar levá-las aos seus aposentos.

 CÔNEGA Não é preciso. Minhas  lhas,  quem a tagarelar à vontade, 
 aqui é permitido.
 sai

 Duque senta-se

 

 CHAMBORAM entrando
 O senhor Duque mandou-me chamar?

 DUQUE Parece-me que, a certas horas do dia, o senhor é invisível.

 CHAMBORAM Invisível? Nem tanto assim, senhor. Procurando-se bem!

 DUQUE En m... onde estavas? E que estava fazendo?

 CHAMBORAM Deitado à sombra de uma árvore. Passando por uma soneca...

 DUQUE E foram acordar-te? Julgas que vou conservar-te em minha  
 companhia para não fazeres nada?

 CHAMBORAM Não fazer nada? Pois foi tudo quanto aprendi desde pequeno.

 DUQUE para as moças
 Ouvem-no? O que dizem a isto? �“Se não descobrires um meio  
 de te tornares útil, mostro-te o caminho da porta.�”

 CHAMBORAM O que vou fazer eu na porta? Montar guarda?



35

 DUQUE Expulso-te de casa. Eis aí o que é!

 CHAMBORAM Expulsar a mim? Isto é o que o Senhor Duque não pode fazer.

 DUQUE Patife! Pois atreves-te? 

 CHAMBORAM E se não, estas meninas que me julguem. Sujeito-me ao seu  
 julgamento.

 DUQUE rindo
 Palavra que tem graça.

 ADRIANA Uma vez que Chamboram apelou para nós, declaro, de minha  
 parte, que ele não pensa mal.

 VALENTINA E eu entendo que toda  razão está do seu lado.

 CHAMBORAM Viu? Absolvido...

 DUQUE Às mil maravilhas, lembra-te. Vou dar-te um mês para   
 sabermos para que prestas.

 CHAMBORAM Um mês? Ora! Não é preciso tanto, Senhor Duque. Eu não  
 presto mesmo para nada.

 DUQUE Olha que eu não estou gracejando. Ham... 
 sai

 CHAMBORAM remedando o Duque
 Nem eu, tampouco. Ham!

 ADRIANA indo a ele carinhosamente
 Nem eu tampouco, se não me  prometeres tomar juízo!

 CHAMBORAM Farei o que quiseres, meu anjo.

 DUQUE dentro, chamando
 Chamboram!
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 CHAMBORAM à Valentina
 Não repare tratá-la de tu, como é costume quando estamos 
 a sós...

 DUQUE dentro
 Chamboram!

 CHAMBORAM Conheci-a tão pequena...

 DUQUE dentro
 Chamboram...

 CHAMBORAM Depois, amo-a tanto.

 DUQUE Chamboram...

 ADRIANA Então, não ouves, Chamboram? Papai está chamando...

 CHAMBORAM Estou ouvindo. Já vou, Senhor Duque.

 DUQUE fora, nervoso
 Chamboram...

 ADRIANA Anda, vai...

 CHAMBORAM Já vou indo. Mas não muito depressa, para não acostumá-lo mal.  
 sai

 ADRIANA Tu, Valentina, deves ter tantas coisas a contar.

 VALENTINA E tu, tantas con dências a me fazer... Diga-me: depois que  
 vieste do colégio, aquelas crises nervosas ainda te perseguem?

 ADRIANA Julgava-me curada. Uma noite adormeci tranquila. Mas altas  
 horas da noite, fui acordada pelo bater precipitado do meu  
 coração. Um suor frio inundava-me a fronte. Pouco a pouco, 
 a obscuridade que me cercava transformou-se num clarão  
 sinistro. E tornei a ver a mesma  gura, pálida e triste,   
 pronunciando as mesmas palavras solenes e fatais:
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 �“Perdeste-me, pobre  lha, mas eu te amo... perdeste-me.
 Mas eu te perdoo.�” O que se passou depois, eu não sei dizer...

 VALENTINA E nada contaste a teu pai?

 ADRIANA Quis fazê-lo, mas logo as primeiras palavras, ele mostrou-se tão  
 inquieto e perturbado, que eu jurei a mim mesma nunca mais  
 falar em tal. 

 VALENTINA De sorte que não tens ninguém que te anime e console?

 ADRIANA Não. Se estivéssemos juntas... Contigo seria forte...

 VALENTINA Pois vou pedir à Senhora Diretora para...
 passos
 A propósito, aí vêm eles.
 
 entram Duque e Cônega

 

 SARGENTO entrando em seguida
 Venho prevenir ao Senhor Duque da chegada do Gaulês que  
 ele esperava.

 CÔNEGA Que Gaulês?

 DUQUE São os condenados que vão para Toulon. É que Raul está  
 encarregado de acompanhá-los... Mande continuar a marcha  
 que, num momento, Raul irá alcançá-los!

 SARGENTO Perdão, Senhor Duque, mas o calor está terrível. Peço alguns  
 momentos de descanso para os nossos homens, e também 
 para aqueles infelizes.

 CÔNEGA Deixe-os entrar e descansar, Senhor Duque. Além disso, 
 os nossos soldados merecem um pouco de compaixão.

 ADRIANA Com certeza o papai assim pensa.
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 DUQUE Vou fazer-lhes a vontade.
 ao Sargento
 Mande-os entrar e descansar.
 Sargento sai e Duque também

 CÔNEGA à Valentina
 Tome esta bolsa. E reparta aos infelizes.

 VALENTINA Obrigada por eles.
 Cônega sai

 ADRIANA Também tenho a minha bolsa e vou fazer o mesmo.
 Vamos buscá-la? 
 saem

 

 SARGENTO entrando com João
 Fique um pouco por aqui. Depois virei buscá-lo. 
 conserva-se ao lado da cena

 VALENTINA voltando com Adriana
 Vamos fazer a nossa distribuição?

 ADRIANA Sim, vamos. Quisera que todos hoje fossem tão felizes
 quanto eu. 
 indo a João
 Tome, pobre homem. Aceite.

 JOÃO Eu nada preciso, minha menina...

 ADRIANA assustando-se e deixando cair a bolsa
 Ah...

 VALENTINA Adriana, minha amiga, o que tens?

 ADRIANA É ele, Valentina, é ele!

 VALENTINA Ele quem?
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 ADRIANA O homem cuja imagem me persegue sem cessar! Santo Deus!

 

 CÔNEGA entrando e reparando em Adriana
 O que aconteceu, Adriana? Vamos levá-la para dentro. Venha,  
 minha  lha!
 saem todos,  cando João e o Sargento

 JOÃO apanhando a bolsa
 Menina... minha boa menina.

 SARGENTO O que queres com aquela moça?

 JOÃO Restituir-lhe a bolsa que lhe caiu...

 SARGENTO pegando a bolsa
 Uma bolsa? Cheia de ouro... e querias restituí-la? Dar-se-á o  
 caso de que sejas um homem de bem?

 JOÃO Um homem de bem? Sim! Com efeito sou!

 SARGENTO É verdade que foste condenado, não como ladrão, e sim 
 como assassino?

 JOÃO revoltado
 Assassino!
 calmo
 Sim. É verdade, fui condenado como assassino.

 SARGENTO Mas... como assassino, deviam ter-te enforcado. Por que não 
 o  zeram?

 JOÃO Eu era sargento, como o senhor.

 SARGENTO E por que não te fuzilaram?

 JOÃO Comutaram-se a pena por um alto feito que eu  z. Tomei uma  
 bandeira ao inimigo no campo de batalha!
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 SARGENTO Uma bandeira? Realmente não é próprio dos assassinos  
 tomarem bandeira no campo de batalha.

 

 ADRIANA entrando com Valentina
 É preciso que eu lhe fale. Quero ouvir a sua voz...

 SARGENTO A senhora procura a sua bolsa? Aquele homem achou-a e 
 pediu para restituir-lhe.

 ADRIANA Foi ele que...

 SARGENTO Foi! A senhora quer grati cá-lo?

 ADRIANA Quero sim! Queria também falar com ele por alguns momentos.  
 Consente?

 SARGENTO Pode fazê-lo!
 a João
 Pode falar com esta senhora por alguns momentos. Na hora de  
 partir, eu virei buscar-te.
 sai

 ADRIANA Senhor, há pouco recusou o dinheiro que nós lhe oferecíamos.  
 Permita-me ao menos que remunere o serviço que acaba de  
 prestar-me?

 JOÃO Mas eu prestei-lhe algum serviço?

 ADRIANA Sim! Restituindo a minha bolsa. Mas, desta vez, peço-lhe que  
 não recuse.

 JOÃO E para que serviria o dinheiro? O pão que com ele comprasse  
 seria menos negro do que aquele que nos dão. Mas, banhado  
 com lágrimas, o pão é sempre amargo.

 ADRIANA É a voz, Valentina. É a mesma voz...
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 VALENTINA Será possível?

 JOÃO Entretanto, da senhora, cujo olhar é tão meigo, cuja compaixão  
 é tão sincera, aceitarei uma lembrança.
 Adriana tenta dar-lhe a bolsa
 Não. Tudo não! Uma lembrança apenas. Pois o dinheiro que me  
 dão, acarreta-me desgraças...

 VALENTINA Por que crime foi condenado?

 JOÃO Por que crime? Por que me faz esta pergunta, minha menina?  
 Interrogue todos os homens que estão lá fora, e todos lhe dirão  
 que estou inocente.

 ADRIANA Se o senhor me dissesse, eu acreditaria.

 JOÃO Pois eu juro, juro que não sou culpado.

 ADRIANA E eu juro! Juro que o acredito.

 JOÃO Que Deus a recompense, minha menina. Que Deus a   
 recompense. Acaba de dar à minha alma a primeira alegria 
 de há 12 anos. 
 vai saindo

 ADRIANA Uma palavra ainda, diga-me: de que crime foi injustamente  
 acusado?

 JOÃO Injustamente sim, minha menina. Disseram que eu matei a  
 minha mulher, a mãe de minha  lha.

 VALENTINA Oh... mas... é horrível!

 JOÃO Curvado durante 12 anos ao peso de trabalho. Vivendo entre  
 ladrões e assassinos, debaixo do chicote dos guardas. Nada  
 disso é comparado com as torturas de minha alma. O que seria  
 feito de minha pobre  lha, abandonada, sem carinho, sem  
 amparo! Morreu, talvez, de fome. Aquém sabe se em vez de 
 um túmulo, não existem dois. Onde ninguém vai orar e nem
 derramar uma lágrima...
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 VALENTINA E que provas se ergueram contra o senhor?

 JOÃO Quer sabê-lo?

 ADRIANA Oh... sim, fale, peço-lhe.

 JOÃO Pois então ouçam: residia eu e minha mulher em uma aldeia  
 do norte, quando rebentou a guerra. Eu era um soldado. E, ao  
 primeiro apelo da pátria, marchei. Uma noite, ao passar pela  
 beira de uma estrada, encontrei um homem mortalmente
 ferido. Era um viajante que, sentindo-se morrer, con ou-me  
 títulos e joias de família, dando-me, além disso, uma quantia  
 que era para mim uma fortuna. A noite aproximava-se. Corri  
 então até em casa para por esses objetos em segurança,  
 voltando ao acampamento sem que dessem pela minha falta.  
 E, no dia seguinte, quando todo o regimento cantava vitória, 
 eu fui preso e acusado de assassino. Minha pobre mulher
 fora apunhalada. Assassinada covardemente. Os vizinhos  
 juraram não ter visto pessoa alguma. Mas minha  lha vai e  
 exclama: eu vi tudo! Foi meu pai! 

 ADRIANA Santo Deus... Sua  lha?

 JOÃO Uma criança de cinco anos cujo o depoimento aceitaram.
 Nem uma voz se ergueu em minha defesa. Eu estava perdido.

 VALENTINA Você não pôde se justi car?

 JOÃO Baldados foram todos os esforços... todos os protestos. Daquilo  
 que me fora con ado, não havia nem vestígios. Disseram que  
 eu, num acesso furioso de ciúmes, correra  até a aldeia e  
 apunhalara a minha pobre Madalena!

 ADRIANA Madalena! Madalena!

 VALENTINA Adriana, o que tens?

 ADRIANA Extraordinário! Madalena. Sinto ao pronunciar este nome uma  
 dor no coração e os olhos arrasarem-se em lágrimas. Repita,  
 senhor, repita esse nome.
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 JOÃO Repito sim! Eu nunca receio repetir o nome de minha adorada  
 Madalena.

 ADRIANA ajoelhando-se automaticamente
 Santa Maria Madalena, padroeira de minha mãe, orai por ela!  
 levanta-se

 JOÃO comovido
 Diga-me! Quem lhe ensinou esta oração?

 ADRIANA Não sei, senhor, não sei, mas peço-lhe, continue...

 JOÃO O que mais hei de dizer... minha  lha foi levada ao tribunal e  
 obrigaram-na a depor contra seu próprio pai.

 ADRIANA E quando se separou dela, o que foi que lhe disse? Quais foram  
 as suas últimas palavras?

 JOÃO Minha  lha, grava bem na memória as minhas últimas palavras.  
 Tu perdeste-me, pobre  lha. Mas... eu te amo. Tu perdeste-me...

 ADRIANA concluindo
 Mas... eu te perdoo...

 JOÃO desesperado
 A senhora conhece a minha  lha? Oh... só ela ouviu estas  
 palavras... e só ela poderia repeti-las!

 ADRIANA Ninguém mais repetiu-as. Lembro-me, eis tudo: lembro-me  
 também da sua voz, das suas feições e das suas últimas   
 palavras...

 JOÃO Então a senhora é...
 vendo Chamboram que entra
 Chamboram?! És tu que venho encontrar depois de 12 anos?  
 Diga-me, o que é feito de minha  lha?
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 CHAMBORAM Tua  lha, João, entreguei-a à Duquesa e ao Duque D�’Aubaterre...  
 apontando Adriana
 É hoje  lha adotiva do Senhor Duque...

 JOÃO Minha  lha. Minha querida  lha...

 ADRIANA em lágrimas
 Meu adorado pai!
 abraçam-se efusivamente

 CHAMBORAM Pobre menina... e eu a tinha tornado tão feliz...

 JOÃO Compreendo-te, meu bom amigo. Eu fiz mal em tê-la   
 reconhecido. Mas eu não pude impor silêncio ao meu coração.

 ADRIANA Meu pai, se existe um meio de provar a sua inocência, conte  
 com a minha dedicação.

 VALENTINA E eu te ajudarei, minha querida Adriana.

 JOÃO Existe, com efeito, um único meio de provar a minha  inocência.  
 Juntamente com os títulos e o dinheiro do Senhor de Mornas,  
 desapareceu uma única joia que minha mulher possuía, e que  
 lhe fora dado por sua irmã de leite, a Duquesa D´Aubaterre.
 Era um lindo colar, com um medalhão, trazendo as armas do  
 Duque e da Duquesa D´Aubaterre. Era de sa ra, rubis e
 esmeraldas. Os juízes disseram que eu  zera desaparecer 
 o colar, para enganar a justiça.

 ADRIANA Pobre pai!

 JOÃO Quem sabe? Talvez o Senhor de Mornas ainda viva! Nesse caso,  
 só ele poderia provar a minha inocência.

 ADRIANA Se o Senhor de Mornas ainda vive, nós o descobriremos.

 CHAMBORAM Sim... haveremos de descobri-lo.
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 SARGENTO entrando
 Minha senhora, são horas de levar o condenado!

 JOÃO Adeus, minha  lha!

 ADRIANA Adeus, meu pai!

 JOÃO à parte
 Deus queira que a minha desgraça não recaia sobre ela.
 sai com o Sargento, depois de abraçar mais uma vez Adriana

 VALENTINA Enxugue as tuas lágrimas, minha boa amiga.

 ADRIANA Eu não devia chorar, eu devia, a estas horas, estar morta de  
 vergonha e de remorsos...

 CHAMBORAM Não, minha  lha. Não foste tu a causadora de sua condenação.  
 Foi a lei cruel que, ultrajando a natureza, permitem que os  
  lhos sirvam de testemunhos contra os pais.
 preparando
 Aí vem o Duque.

 VALENTINA E eu os deixo por uns momentos. Com licença!
 sai

 

 DUQUE entrando
 Adriana, minha  lha, o que tens?

 ADRIANA É de joelhos que devo falar-lhe.

 DUQUE De joelhos?

 ADRIANA Consinta que primeiro lhe recorde o quanto tem sido bom 
 e afetuoso para mim. Para mim, que não sou sua  lha...

 DUQUE O que dizes?
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 ADRIANA Meu pai ainda vive, e tenho um grande dever de reabilitação  
 para com ele...

 DUQUE Teu pai vive? Chamboram, quando trouxeste Adriana para  
 nossa companhia, não disseste que ela não tinha ninguém?
 E o pai que ela encontrou?

 CHAMBORAM O Senhor Duque bem o conhece. É João Renault.

 DUQUE João Renault? O assassino de Madalena?

 ADRIANA num grito
 Não! Meu pai não cometeu tão horroroso crime. Não!

 CHAMBORAM Não, não cometeu. E teria sido absolvido se uma testemunha  
 que contra ela invocara não o tivesse feito condenar.

 ADRIANA E essa testemunha foi uma criança, que obrigaram a depor  
 contra seu pai. Essa criança era eu, Senhor Duque, meu   
 segundo pai.
 abraça-o

 CHAMBORAM Apenas foi pronunciada a sentença. Levaram dali o condenado,  
 que derramava lágrimas abundantes. Mas não era por si que  
 chorava. Com os olhos  tos na criança, parecia perguntar a
 Deus o que ia ser dela. Só eu compreendia aquela dor muda.  
 Saíram todos, a nal. Horas depois, ouvíamos os sinos da  
 aldeia, que tocava em ação de graças pela vitória de nossas  
 armas. Apanhei a pequena e enrolei no meu capote. Caminhei  
 léguas, trazendo-a comigo, até que cheguei junto às grades do
 Castelo D´Aubaterre. Naquele momento, a Senhora Duquesa  
  voltava da missa, e não deixou de sensibilizar-se, ao ver minha  
 protegida, tão pálida e sofredora. Estendendo os braços, disse:  
 ajudai-me, Deus, a salvá-la, e ela terá uma mãe. E foi assim
 que, dos seus braços trêmulos, ela passou para os braços de  
 sua benfeitora. Pareceu-me de justiça que dessem pão e  
 asilo à  lha, a quem tinham feito condenar o pai.

 DUQUE Por que me ocultou a verdade?

 CHAMBORAM Porque não queria que Adriana fosse considerada  lha de 
 um condenado.
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 DUQUE E que provas tem de sua inocência?

 CHAMBORAM Que provas? Uma vida inteira de lealdade e de honra. Nunca  
 duvidei dele. Os juízes não quiseram acreditar e condenaram- 
 no à morte. Diga-me, Senhor Duque, por que não foi a sentença  
 executada?

 DUQUE A pena foi comutada porque, na última batalha, o culpado  
 portara-se como um herói, tomando uma bandeira ao inimigo...

 CHAMBORAM Então, com as mãos tintas de sangue da pobre Madalena, o  
 assassino correra a servir nobremente à Pátria? Não, Senhor  
 Duque, mil vezes não. O homem que assassina uma mulher é  
 covarde e não pode, no dia seguinte, portar-se como um herói.

 ADRIANA correndo a abraçar Chamboram
 Oh! Meu amigo, meu segundo pai, nunca te amei como devia.

 

 CRIADA entrando
 Vim perguntar ao Senhor Duque se pode receber o Conde de  
 Mornas?

 TODOS O Conde de Mornas?

 ADRIANA É esse justamente o nome que o meu pai pronunciava. Só ele  
 poderá salvar meu pai...

 DUQUE Calma, Adriana. Eu vou interrogar o Conde. Mande-o entrar.  
 criada sai

 ADRIANA O Conde de Mornas é a vida, a  redenção... para mim, para meu  
 pai... e para minha querida mãe!

 

 CRIADA seguida do Conde de Mornas
 O senhor Conde de Mornas.
 sai
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CONDE Queira desculpar-me, Senhor Duque, vim apresentar-me em  
 sua casa sem ter a honra de o conhecer, desde que saiba o  
 importante motivo que aqui me traz.

 DUQUE É o Senhor Conde de Mornas que tenho a honra de falar?

 CONDE Ele mesmo.

 DUQUE É natural de Florença, não?

 CONDE O único descendente de uma infeliz família a quem ódios  
 políticos  zeram expatriar-se quando, há  doze anos, obrigado  
 a sair subitamente da França, deixei uma  lha com cinco anos  
 apenas... 

 TODOS Uma  lha?

 CONDE Não querendo expô-la aos perigos de uma longa viagem,  
 deixei-a aos cuidados da diretora de um colégio que existia  
 aqui.

 ADRIANA Valentina? Chama-se Valentina, não é?

 CONDE Exatamente. Assim que desembarquei, mandei buscá-la no  
 colégio. Mas lá informaram-me, ao portador, que ela viera  
 passar uns dias com os D´Aubaterre. Dar-se-á o caso que...  
 aponta Adriana

 ADRIANA Não, senhor, não sou eu...

 DUQUE É nossa  lha adotiva...

 CONDE Então, Valentina?

 DUQUE Vai vê-la imediatamente.
 a Chamboram
 Chamboram, vá dizer à senhorita Valentina que tenha a   
 bondade de vir até aqui.
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 CHAMBORAM Sim, senhor.
 à parte
 O Conde de Mornas... pode ser...
 sai

 ADRIANA à parte
 O pai de Valentina? E é em suas mãos que está a vida de
 meu pai...

 

 CHAMBORAM com Valentina
 A senhorita Valentina!

 VALENTINA Foi o Senhor Duque que mandou-me chamar?

 DUQUE Sim!
 aponta o Conde
 Abraça-o, minha  lha. É teu pai...

 VALENTINA Meu pai? Meu querido pai!
 abraça-o
 Se soubesse como tenho rogado a Deus para que o restituísse  
 ao meu amor! 

 CONDE Deus ouviu as tuas súplicas. Porque, de hoje em diante, não  
 mais nos separaremos...

 ADRIANA Não é só a ti, Valentina, que a volta do seu pai causa imensa  
 alegria. Imagina como estou contente, pois o teu pai chama-se  
 Conde de Mornas!

 CONDE Em que o meu nome pode interessá-las tanto?

 ADRIANA Vai já sabê-lo, senhor.

 DUQUE Quando, há 12 anos, saiu da França, depois de ter enviado sua  
  lha a um colégio, acompanhada de um criado  el, não se  
 dirigiu a Flandres?
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 CONDE Assim é... Atravessei aquelas regiões, então devastadas pela  
 guerra.

 DUQUE Ao cair de uma noite, foi ferido gravemente?

 CONDE medroso
 Gravemente. É exato!
 à parte
 Onde quererá ele chegar?

 ADRIANA Atraído por seus gritos, um soldado acudiu-lhe e prestou-lhe  
 socorro?

 CONDE hesitar
 Um soldado?

 ADRIANA Lembra-se? O senhor pensava que ia morrer e con ou àquele  
 soldado que o socorria dinheiro, joias e papéis que trazia  
 consigo, não?

 CONDE à parte
 Já percebo...

 ADRIANA Então, senhor... lembra-se?

 CONDE Não sei qual interesse que a senhorita e o Senhor Duque têm  
 em dirigir-me tais perguntas, mas vou responder-lhes: uma  
 noite, ao passar por uma estrada, fui atingido por uma bala  
 inimiga. Um soldado veio em meu auxílio.

 ADRIANA E entregou-lhe joias e papéis que trazia consigo, não?

 CONDE Não, senhorita. Não entreguei coisa alguma. Trago-os comigo e,  
 em breve, apresentarei ao Senhor Duque, para fazer valor aos  
 meus direitos e aos de minha  lha.

 ADRIANA Entretanto, senhor, há um homem que a rma... que jura...
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 CONDE Um homem que a rma, que jura! Já sei. Trata-se de um crime  
 cuja notícia chegou ao lugar onde me encontrara. O soldado,  
 conhecendo o nome de minha família e supondo que eu ia  
 morrer, fantasiou, não sei que romance, para subtrair-se da  
 justa sentença, pronunciada contra ele. Mas não resta a menor  
 dúvida de ser ele o criminoso. Sim, foi ele quem assassinou a  
 mulher...

 ADRIANA Ele assassino! Não!
 chora convulsivamente

 VALENTINA Adriana, minha amiga, vamos levá-la para dentro.
 saem, menos Chamboram e Conde

 CHAMBORAM Ele assassinou a mulher... e o senhor acaba de assassinar a  lha.

FIM DO TERCEIRO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO TERCEIRO ATO

QUARTO ATO
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 CONDE  só
 Parece mentira que essa criança, cujos gritos de angústia  
 me perseguiram durante tantos anos, cuja mãe, sempre pálida  
 e ensanguentada, me aparecia em sonhos, venho hoje  
 encontrá-la aqui. É preciso que eu me controle. O velho Conde  
 de Mornas morreu no exílio, ninguém conheceu o  lho que eu  
 ressuscitei. Um passo a mais e estará completa a minha obra.  
 Dentro em pouco, serei senhor de uma imensa fortuna...

 

 VALENTINA vestido chique de sair
 Estou às suas ordens, meu pai...

 CONDE Bravos, minha  lha. Pensei que o vestido, comprado por mim às  
 pressas, não fosse do seu gosto. Mas o certo é que te  ca muito  
 bem.

 VALENTINA Perdão, meu pai. Bem sei que devia estar alegre, por tê-lo junto  
 a mim. Mas não posso, quando a minha pobre Adriana, pálida,  
 inanimada... e o senhor não consentiu que eu  casse junto dela.

 CONDE Já lhe  z ver a minha vontade. Esqueça-se desta menina, que é  
  lha de um miserável. Esqueça-a!

 VALENTINA Mas quando esse desgraçado fosse por todos um objeto de  
 repulsão, o senhor não devia acusá-lo, meu pai. Ele é digno 
 de compaixão.

 CONDE Como? O que queres dizer?

 VALENTINA Pois não foi ele que o socorreu, quando o senhor se viu só,  
 ferido e moribundo?

 CONDE E não foi ele próprio a declarar que lhe paguei os serviços  
 prestados? Estamos quites.

 VALENTINA Mas o dinheiro que recebeu de suas mãos, e que devia provar  
 a sua inocência, não foi encontrado. Desapareceu roubado por  
 um miserável assassino, que trucidou uma mãe quase aos olhos  
 da própria  lha.
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 CONDE Basta! Não quero ouvir mais falar em semelhante homem, nem  
 na mulher e nem na  lha. Não quero. Não quero...
 nervoso
 Trata de adornar-se com as joias com que tua mãe acostumava- 
 se a adornar-se. Faça-se bela, brilha nos salões. Mas não se  
 esqueça do que eu preveni...
 sai

 VALENTINA só
 Por que será ele tão cruel com a  lha do homem que lhe  
 salvou a vida? Como explicar a súbita cólera, a agitação   
 violenta, quando lhe falei de Adriana, de João Renault e 
 de sua infeliz mulher? Vejamos estas joias. Um bracelete e  
 brilhantes. Que maravilha! Um riquíssimo medalhão, tendo 
 um brasão de família. Sendo de rubis, sa ras e esmeraldas.
 nervosíssima
 Meu Deus, este medalhão... este colar? Este é o colar de que  
 falou João Renault. O colar roubado com as demais joias pelo  
 assassino de Madalena. Oh! Sim. Aqui estão gravadas as Armas  
 dos Duques D´Aubaterre.
 chora
 Está tudo acabado, não resta a menor dúvida. O homem que  
 possui os títulos, joias e papéis é o verdadeiro assassino. 
 E este homem é meu pai. Oh! Desgraçada de mim...

 

 CONDE São horas de irmos para o salão. E venho ver se estás pronta...

 VALENTINA É inútil, porque não aparecerei em público.

 CONDE Não aparecerás? Repare bem no que está dizendo...

 VALENTINA Já lhe disse que não irei...

 CONDE Valentina!

 VALENTINA Deixemos este lugar, saiamos da França! Vamos para outro país  
 onde não sejamos conhecidos. É preciso partir, meu pai. Partir o  
 quanto antes!
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 CONDE Por que aconselhas a expatriar-me? Por que queres que eu  
 abandone a minha imensa fortuna?

 VALENTINA Porque ela não lhe pertence...

 CONDE Não me pertence?

 VALENTINA Não, os títulos que estão sobre aquela mesa, as joias com que  
 queria adornar-me, são, aos meus olhos, outro tanto acusadoras.  
 Este bracelete, parece esmagar-me o pulso. Este colar, veja bem,
 parecia queimar-me o peito.

 CONDE Estás louca. Este colar é o mesmo que tua mãe usou no dia do  
 nosso casamento.

 VALENTINA Tenha coragem, meu pai, e denuncie o verdadeiro culpado. 
 O verdadeiro culpado é...

 CONDE Quem é? Vamos, diga...

 VALENTINA Não me obrigue a dizer o nome. Mas saiba que eu sei quem é,  
 pois tenho provas esmagadoras...

 CONDE Valentina! Esta prova, esta pretendida prova, dê-me!

 VALENTINA Nunca. Para destruí-la, jamais entregarei.

 CONDE Hei de obtê-la, obrigando-te a obedecer-me. Hei e arrancá-la,  
 ainda que seja necessário...

 VALENTINA Matar-me, como matou a infeliz Madalena.

 CONDE saca o punhal e avança
 Ah! Desgraçada...
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 DUQUE aparecendo
 Vim prevenir ao Senhor Conde da chegada do Ministro.

 CONDE disfarçando
 O Senhor Duque veio encontrar-me num estado que nem  
 mesmo eu saberei se poderei ir...

 DUQUE O que houve, Valentina, minha  lha. O que tens? O que  
 aconteceu? O que tem a sua  lha, Senhor Conde?

 CONDE As comoções que, desde ontem, a têm agitado, produziram na  
 pobre criança um acesso de delírio. E a infeliz está louca...

 DUQUE Louca?!

FIM DO QUARTO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO QUARTO ATO

QUINTO ATO
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 CHAMBORAM Se a senhora permitir, eu darei a minha humilde opinião.

 CÔNEGA Fale, meu amigo...

 CHAMBORAM Parece-me que o Senhor de Mornas anda muito apressado em  
 dar a  lha como louca...

 CÔNEGA E a mim parece que tens razão. Há em tudo isto um mistério  
 que eu saberei desvendar. Bem, vou procurar Valentina.

 

 DUQUE que ouviu as últimas palavras
 Então, nesse caso, apresse-se. Porque o pai quer levá-la daqui...

 CÔNEGA O Senhor Conde ignora que eu estou aqui, mas, sabendo da  
 minha presença, tenho a certeza que mudará de resolução.

 

 ADRIANA entrando abatida
 Meu pai... meu pai...
 vendo a Cônega
 Oh... a Senhora Cônega?
 Chamboram sai

 CÔNEGA Adriana, minha  lha...

 ADRIANA O quê? Pois a senhora não me repele? Não sabe quem é meu pai?

 DUQUE Pergunte antes o que fez Adriana, para desmerecer o nosso amor.

 ADRIANA Perdão, Senhor Duque, se é a tremer que pego na mão que  
 assinou a sentença do meu pai. Do meu pai que não tornarei 
 a ver, porque está no presídio..

CENA
CÔNEGA e
CHAMBORAM
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 DUQUE Enganas-te. Vê-lo-á e muito breve...

 ADRIANA Mas... como? Como tornarei a vê-lo?

 DUQUE Chamaste tantas vezes por ele no delírio da febre, que eu  
 ordenei a Chamboram que o trouxesse aqui...

 CÔNEGA Vou falar à Valentina. Com licença.
 sai

 DUQUE reparando ao fundo
 Adriana, querida, querias ver o teu pai. Por aí o tens.

 

 JOÃO Adriana, minha querida  lha! Pois foi para ver-te que   
 trouxeram-me aqui.

 ADRIANA Oh! Meu pai.
 abraçam-se

 DUQUE Atenda-me, João Renault. Não foi só para satisfazer ao desejo  
 de Adriana que mandei trazer-te até aqui. Queria também  
 fazer-te umas perguntas. Durante o teu processo, não deixou  
 de repetir que só um homem poderia provar a sua inocência, 
 se esse homem não tivesse morrido.

 JOÃO Sim. O Senhor Conde de Mornas!

 DUQUE O que dirias se soubesses que o Conde de Mornas vive?

 JOÃO O Conde de Mornas... vive?  Oh, Senhor Duque, não é ilusão 
 o que acabo de ouvir?

 DUQUE Não! O Conde de Mornas vive... e está aqui!

 JOÃO Aqui... oh! Minha  lha, eu estou salvo... estou salvo...
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 DUQUE chamando
 Chamboram! Peça ao senhor Conde para vir até aqui.   
 Chamboram sai
 João Renault, conserva-se afastado.
 João sai

 ADRIANA O que vou ouvir, Santo Deus?

 

 CHAMBORAM entra seguido do Conde
 O Senhor Conde de Mornas.
  ca ao fundo

 CONDE Não quis partir, Senhor Duque, sem vir agradecer a hospitalidade
 que ofereceram a mim e à minha  lha...

 DUQUE Antes de partir, Senhor Conde, permita-me que lhe apresente  
 um desgraçado, a cujo respeito já falamos...

 CONDE Sim! Quem é?

 DUQUE falando para dentro
 Aproxima-te, João Renault...

 CONDE à parte, estremecendo
 João Renault?

 CHAMBORAM ao fundo
 Estremeceu... É ele mesmo!

 CONDE acalmando-se
 João Renault... Ah, já sei! João Renault é um soldado que,  
 outrora, foi condenado por um crime de assassinato...

 JOÃO Injustamente condenado, Senhor Conde. Mas uma palavra sua  
 será o su ciente para restituir-me a liberdade, a vida e a honra!

 CONDE Uma palavra minha? Como assim?
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 JOÃO Apelando para a sua memória e dizendo toda a verdade. 

 CONDE Apelando para a minha memória? Ah! Já sei. Trata-se, sem  
 dúvida, da história que me contou a Senhorita Adriana?

 JOÃO Trata-se do encontro de dois homens, na véspera de uma  
 batalha. De um viajante ferido e um soldado que o socorreu.  
 O soldado era eu... e o viajante, devido à escuridão e ao sangue  
 que lhe inundava na fronte, não pude lhe ver as feições, mas  
 tenho a certeza que se chamava o Conde de Mornas.

 CONDE O Conde de Mornas sou eu, e tudo o que este homem diz 
 é exato.

 JOÃO alegre
 Exato! Ouvem? É exato! Lembra-se de ter me con ado títulos,  
 joias e documentos de família que trazia consigo?

 CONDE Basta, senhor! Não continue!

 JOÃO Como?

 CONDE É aí que começa a triste história da mulher assassinada...

 JOÃO De minha mulher, senhor, de minha mulher...

 CONDE Já sei que, no interesse de sua defesa, o senhor evocou o 
 meu nome.

 JOÃO Eu quem o evocou, alegando o desaparecimento de títulos e  
 joias de sua família?

 CONDE O desaparecimento? Mas... como? Se os títulos, papéis e joias  
 de minha família estão em meu poder?

 JOÃO Em seu poder? Então o miserável que os roubou foi restituir 
 de novo à sua família?

 CONDE Já lhe disse que não...
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 JOÃO Então, se ninguém roubou, foste tu, miserável. Foste tu quem  
 os arrancaste ao cadáver da pobre Madalena!

 CONDE Miserável.

 DUQUE Silêncio. Nem mais uma palavra.

 JOÃO O quê? Pois querem que eu me cale, quando tenho em minha  
 frente o assassino de Madalena? Não me calarei. Hei de acusar  
 este canalha, que me fez vestir estas roupas infames que era  
 ele quem as deveria vestir. E já que eu não posso evocar a  
 justiça dos homens, deixem que eu me vingue.
 avança para estrangular o Conde com grande ódio

 ADRIANA Não, meu pai, não!

 DUQUE Mas que provas, que indício tem a seu favor?

 JOÃO caindo em si, com grande pesar
 Que provas? Que indício? Oh, minha  lha, está tudo perdido...

 ADRIANA abraçando-se ao pai, com grande pesar
 Sim, tudo perdido. Não me resta esperança alguma se não  
 morrer...

 

 VALENTINA entrando com a Cônega
 Não, Adriana, hás de viver...

 CONDE à Valentina
 O que vieste fazer aqui?

 VALENTINA com segundas intenções
 Vim suplicar, ainda uma vez, que saiamos da França! 

 CONDE Vais acompanhar-me imediatamente...
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 CÔNEGA tomando atitude
 Perdão, senhor, quem é o senhor? E que direitos tem sobre 
 esta menina?

 CONDE Sou o Conde de Mornas. O pai de Valentina!

 CÔNEGA O pai de Valentina? Neste caso, olhe bem para mim. Veja se  
 reconhece e, se alguma vez, já nos encontramos.

 CONDE Nunca... pelo menos que eu me recorde!

 CÔNEGA Chamo-me Hermínia de Armeville. Há 15 anos, dirijo o   
 colégio ao qual foi con ada Valentina de Mornas. Fui eu 
 quem a recebeu das mãos de seu verdadeiro pai.

 CONDE A senhora?

 CÔNEGA Sim. E por isso digo que não é o pai desta menina. E, ainda  
 mais, o senhor mentiu impunemente. A rmo, portanto que 
 não é o Conde de Mornas.

 CONDE Não tenho porventura papéis e documentos que provem a  
 minha identidade? Quem apresentará provas ao contrário?

 VALENTINA Eu! Aqui está o colar que o senhor roubou sobre o corpo  
 ensanguentado da infeliz Madalena. Esta prova é esmagadora.

 CONDE à parte
 Estou perdido...

 CHAMBORAM ao fundo. À parte
 Agora é que vão ver pra quanto eu presto!

 JOÃO pegando o colar
 O colar de Madalena... é ele mesmo. Veja, senhor Duque, veja!  
 Aqui estão gravadas as armas dos Duque D´Aubaterre. Eis aí o  
 assassino de Madalena!

 CONDE Maldição!
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 CHAMBORAM à parte
 Eu não disse que esse camarada tinha cara de mau caráter?

 DUQUE João Renault, vou dar-te a liberdade desde já. Também vou  
 reabilitar o teu nome, fazendo-te Tenente do Exército. Peço-te  
 perdão do meu erro...

 CONDE espumando de raiva
 O teu perdão, a tua liberdade e a tua glória, hás de vê-los... 
 na ponta do meu punhal, miserável.
 avança para matar João. Chamboram atira, Conde morre

 DUQUE O que  zeste, Chamboram?

 CHAMBORAM Isto não é coisa que dê cuidados. Chegou  nalmente o dia 
 de vingar as Lágrimas de um homem!

FIM DA PEÇA

CORTINA
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